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Abstract 
The modern semio-semantic approach has gone beyond structuralism and 
entered the realm of narrative discourse, creating the conditions for the 
production and acquisition of meaning in discourse. This paper, examines the 
process of narrating in One Thousand and One Nights from a semio-semantic 
perspective by analyzing the movement from the narrative structure to the 
narrative discourse systems using the Greimas model. The purpose of the study 
is to discover how embedded narrative structures leak into the discursive 
structures of the story, and the tense (sensory-perceptual) space created by the 
narrative process controls and recreates the process of meaning production. 
Analysis of the narrative process in this work shows that narratives are never 
formed without the formation of a discourse system. On the other hand, the 
resistance of the narrator, Shahrzad, changes the emotional crisis and the lack of 
meaning in Shahriyar during the narration of several narratives to change the 
meaning of the presence of change. Using the tools of narrative language, he 
changes Shahriyar’s socially deplorable situation and mental state, and finally 
Shahrzad’s energy injection and practice in the discourse space has caused 
unfavorable stabilized conditions to become liberating conditions, and Shahriyar 
is confronted with a new meaning of life in the world. These changes are the 
result of his Dasein mutations after hearing the story. Shahriyar, in order to be 
himself and to fill his emotional vacuum, by being in the path of narration, takes 
away his previous Dasein and enters a new Dasein. In order to reach a new 
Dasein, he must first discard his faulty and critical previous Dasein in order to 
enter a new and improved Dasein. This is what puts him in front of another 
meaning of life and existence. The changes resulting from the Daseini mutation 
in existential discourse system are sometimes so profound that it is difficult to 
see a trace of the past. Perhaps it can be admitted about Shahriyar that he was 
accompanied by a great Daseini leap and the resulting changes were so profound 
that they were also observed by the people of that land. 
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-شب بر مبنای رویکرد  نشانه در داستان هزار و یک پردازی تحلیل  سیر روایت
 معناشناسی

 1حسن بشیرنژاد
 ، ایران.شناسی دانشگاه فرهنگیان تهران استادیار زبان

 فاطمه دادبود

 ، ساری، ایران.شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری دانشجوی دکترای زبان
 حمیدرضا شعیری

 ، ایران.تهران ،نسه دانشگاه تربیت مدرس تهراناستاد زبان فرا
 99/ 12/ 07  مقاله: پذیرش تاریخ ؛ 99/  4 /29 : مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی -علمی 

 چکیده    
معناشناسی بـا تحلیـل سـیرترات از     شب از دیدگاه نشانه پردازی در داستان هزار و یک این مقاله، به بررسی روند روایت

گرایـی پـا فراتـر     معناشناسی نـوین از  سـاخت   –رویکرد نشانه .دازدانشی گرمس می پر اساس الگوی ساختار روایی بر 
وجـود وورده اسـت .ایـن     گذاشته و وارد توزۀ گفتمان روایی شده است و شرایط تولید و دریافت معنا در گفتمـان را بـه   

 فروینـد   بـه  شـب  هزار و یـک  پردازیِ روایت روایی تودرتو در روند ساختارهای پژوهش درصدد است تا دریابد اه چگونه
پـردازی، فروینـد تولیـد معنـا را انتـر  و       ادراای( تاصل از روایت –اند و فضای تنشی )تسی  می پیدا نشتی گفتمانی

گیـری ناـا     ها بدون شـکل  دهد اه هرگز روایت اند. تحلیل روند روایت پردازی در این داستان نشان می بازوفرینی می
هـای   پـردازی  طـی روایـت  ، بحران عاطفی و نقصان معنـا را  مت راوی، شهرزادگیرند. از طرفی، مقاو  ل نمیگفتمانی شک

گیری از ابـزار زبـان روایـت، موتعیـت نابسـامان       هد. وی با بهره در شهریار به استعالی معنای تضور تغییر میمتمادی 
ق انرژی و ممارست شهرزاد در فضای گفتمانی باعث دهد و در نهایت تزری اجتماعی و شرایط روتی شهریار را تغییر می

شهریار در مقابلِ معنای جدیدی از زندگی  بخش تبدیل شود و شده است تا شرایط تثبیت شده نامطلوب به شرایط رهایی
 پدیدار شده است. بـرای   های دازاینیِ او بعد از شنیدن روایت و هستی در جهان ترار بگیرد. این تغییرات تاصل از جهش

زده عبور اند و وارد  رسیدن به دازاین جدید، او ابتدا باید دازاین تبلیِ معیوبِ خود را نفی اند تا بتواند از ون دازاین بحران
شود.  پردازی هزار و یک شب دیده می دازاین جدید و بهبود یافته شود. این گفتمان روایی بُوشی است اه در سیر روایت

زاینی مخرب و ویرانگر بوده است مدت طوالنی زمان برده است اه ورود او را بعد از شب سلب دازاین تبلی شهریار اه دا
ی معنایی جدیدی افتاده اسـت. ایـن    ها در چالهپردازی صد و چهل و ششم در دازاین جدید سبب شده و او با این روایت

د و عدالت و دادگری را بـه او برگردانـده   ان چاله معنایی دیگر زجروور  و اشنده نیست و او را از ارامت انسانی دور نمی
 است.  

 

   .شب، ناا  گفتمان روایی، روایت پردازی معناشناسی، هزار و یک  – نشانه های الیدی:واژه

 مقدمه. 1
ایـن  در واتـ،،  . است دادهاز دهۀ هشتاد میالدی چرخش عایمی رخ  ،شناسی در علم نشانه
. از شناسی و معنابخشی دارد ناسی، هستیشییبه پدیدارشناسی، زیبا یسویو چرخش سمت

ن بیسـتم  ی از ترا ، مطالعات گسترده(narrative structure) در تحلیل ساختار روایی ،طرفی

                                                           
 h.bashirnezhad@cfu.ac.ir                                                               مسئو  مقاله: ۀنویسند ۀ. رایانام 1
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 ، پیشـگامان ایـن عرصـه   (Propp) ماننـد پـرا    ،های روسـی  فرمالیستاه  است شدهوغاز 
بـه   (Genette) و ژنـت  (Todorov) تودوروف(، Greimas) ، گرمسها ون اار ۀدر ادام .اند بوده

، هـای روایـی   تحلیل برای انجا ساختارگرایان ند. پرداخت الگو ۀو ارائ تار رواییسی ساخررب
. از طـرف دیگـر، دیرزمـانی اسـت اـه      اجزای سازندۀ روایـت روی ووردنـد   ۀابتدا به تجزی

 تحلیل گفتمان توجه خاصی به رویکرد تولید ۀتوز گران و پژوهشگران ناسان، تحلیلش زبان
بـرای رسـیدن بـه معنـا از      هـا  هنشان اارگیری به. دارندهای گفتمانی  و تفسیر معنا در ناا 

شناسی است اه دانستن و شـناختن   ترین پیامدهای تاصل از تحلیل گفتمان در زبان مهم
معناشناسـی   . ظهور دیدگاه نشـانه وید نار می  جهان امروز بشری بسیار ضروری بهها در  ون

. ایـن دیـدگاه بـه    اسـت  شده شناسی در توزۀ روایت و زبان یار مهممباتث بسی ۀسرچشم
های گفتمانی و سازواار تولیـد   ناا  یها هگیری از مؤلف ادبی و روایی با بهره بررسی متون

د درصـد  ،هزارویـک شـب   ا تحلیل سـاختار روایـی  این جستار ب نگارندگان پردازد. می معنا
گـرمس  الگوی سـاختار روایـی    با هزارویک شب در سرایی داستان اه ویا هستند تا دریابند

 درو  گـذارد  چگونه با این نوع ساختارها، روایت پای در گفتمـان مـی   ویا نه،  سازگار است
تـا وی   شـده باعـث   و اسـت  اردهتعویق انش  و تعلیق ایجاد ،یعنی شهریار ،بیمار گرانش

و وارد تیطۀ گفتمان  زدسامتوتف  شهرزاد زبان روایتِأثیرپذیری از خود را با ت ۀانش اولیّ
 گفتمـانی  فرایند  به شب  ویکهزار پردازی وایی تودرتو در طو  روایتر ساختارهایو شود 
لیـد  تو فراینـد پردازی،  ادراای( تاصل از روایت ـ و فضای تنشی )تسی اند پیدا راه نشتی

 .نماید معنا را انتر  و بازوفرینی 
 پژوهش ۀپیشین. 2

شناسـی و گفتمـان مطـر      گوناگونی در تـوزۀ زبـان   های ریفتع شناسی با روایت و روایت
اسـاس نـوع مکتـب و     ناران این عرصه بـر  صاتب پردازان و شوند و بسیاری از ناریۀ می

شناسـان   گـران و روایـت   اند. تحلیـل  و الگوهای بسیاری را ارائه داده ها ریفنگرش خود، تع
، تودوروف و بسیار دیگـر بـا   (Roland Barthes) مانند والدیمیر پرا ، روالن بارت ،مطر 

روالن بـارت   ،عنـوان مثـا     بـه  بررسی ساختارهای روایی پرداختند؛ ارائۀ الگو و ناریه به
 ،بشـری  رهنـ  ی فها هگیرد و ون را در تما  جلو روایت را به معنی عا  و الی در نار می

وگـو متجلـی    گفـت  مانند ادبیات داستانی، ادبیات نمایشی، سینما، فکـاهی، تـاریخ، خبـر و   
 (.185: 1387پروینی و ناظمیان، ) داند می
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انـار  را  ها هسازیم. از همان لحاه اه واژ های گوناگونی می روایتما هر روزه و بارها 
کـه فعلـی پـس از    به محض این ایم. زده پردازی  روایتاار  دست به ،در وات، ،چینیم هم می

ر تضور روایت را تقریباً در شویم. اگ روایی می ووریم، به اتتما  زیاد وارد گفتمان فاعلی می
 پـردازان  از ناریه انیم اه چرا برخی ها بپذیریم، دیگر تعجب نمی های انسان گفتمان تما 

شـاید   .(25-24: 1397 ابـوت، )داننـد   ویژگـی مخـتا انسـان مـی     ،روایت را هم مثل زبـان 
ا، همـان سـطرهای وغـازین    ه شمولی روایت در میان انسان ترین نوشته دربارۀ جهان جام،
 :گوید اه می روایت باشد ۀدربار (1966) روالن بارت ۀبرجست ۀمقال

انواع شگرفی از ژانرهای مختلف است  ،نخست ۀ. روایت در وهلشمارند بی جهان های روایت»
مسـتعد دریافـت    ،؛ گویی هر سـاتت اند های مختلفی توزی، شده ر ساتتاه خود این ژانرها د

، بـا تصـاویر ثابـت و    توان بـا زبـان گفتـاری و نوشـتاری     باشد. روایت را میی انسان ها هتص
. روایـت در  ها رساند ۀ این ساتتشده از هم ایی تساب نیز با ومیزه، با تراات بدن و متحرک

نامه، امـدی،  تـاریخ، تـراژدی، نمایشـ    ، تماسـه، ، رمان اوتاه، تکایت، تصهاسطوره و افسانه
ر ناـر  را د /Carpaccio/ اثـر اارپـاچو   /Saint Ursula/ والتدیسـه اورسـ  ) پانتومیم، نقاشی

ـ   ، سـینما، اتـاب  هـا  هنقشـین  ای ، شیشهبگیرید( « ور، اخبـار و مکالمـات تضـور دارد   هـای مصّ
 .(19: 1394)رهنما،

نـا  ببـریم،    اسی ساختارگرا در بررسـی متـون ادبـی و روایـی    شن اگر بخواهیم از نشانه
ایـی را   و ناا  نشـانه  ها هنشان بارۀاریۀ سوسور درنی شاخا است اه ها هیلمزلف از چهر

به اعتقاد او، نشانه . است اردهجای دا  و مدلو ، عناوین جدیدی را پیشنهاد   و به تکمیل،
ای را بـه   انداز نشانه همین دلیل، او چشم  توان ون را منزوی دانست. به منفک نیست و نمی

 تائل بـود: سـطح بیـان و سـطح محتـوا     سطح  انداز زبانی تغییر داد. او برای زبان دو چشم
، سـطح  نشـانه  زبانی یلمزلف، سطح بیان را بـرون  گرمس در تکمیل سطح .(1388)شعیری، 

پرداز یا سوژه )تضور جسمی تخیلی و نـه   گفته  گیری انتزاعی نشانه و موض، محتوا را درون
 (corpse or body) یعنـی جسـمانه   ،نشـانه ـ  ۀ جسم( را در ارتباط با دو نشانجسمی واتعی

و از  اسـت  نامد. جسمانه پایگاهی است اه اتساس و ادراک سوژه در ون جـای گرفتـه   می
 ـ ۀ نشـانه در توز (122: 1987) گرمس. همان() شوند جا می ونجاست اه مرزهای معنایی جابه

ها، رونـد تـاام بـر تراـت مـتن بـه        معناشناسی گفتمانی معتقد است اه در ااثر داستان
تـرارداد   شود و این نقصان منجر به عقد ست اه همه چیز از یک نقصان وغاز میای ا گونه
 یـا تـراردادی   ،گر با یک عامل دیگر داسـتان باشـد  تواند بین انش شود. این ترارداد می می

الز  را اسب اند و   گر باید شرایط، انشبندد. بعد از ترارداد با خودش میگر باشد اه انش
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را وارد  انشـگر های الز   گیرد و بعد از ون، این توانش  ترار می اصطالتاً در مرتلۀ توانش
 .(1390)عباسی و یارمند،  اند مرتلۀ انش می

 . الگوی ناری3
 گرمس الگوی انشی .1ـ3

 (Actional Pattern or Model) گـرمس   گوی انشی، به بررسی الدر این بخش از جستار
رمس گـ  .اسـت ررسـی متـون ادبـی    بالگوهـا در   یکـی از پراـاربردترین  پـردازیم اـه    می

 The) ی پریانها هشناسی تص  ریخت درشناسی پرا  اه  د را بر پایۀ روششناسی خو روایت

Morphology of Fairy Tales) پرا  دسـتور زبـان روایـت را بـر    بنا نهاده بود، وغاز ارد . 
هـای   . او خویشـکاری تـرار داد  (Function) ها هویژ اساس شخصیت و خویشکارها یا نقش

 هـای  دانست و معتقد بـود اـه خویشـکاری شخصـیت     را بسیار می ها شمار شخصیت اندک
رد انشگران را در هفـت  . پرا  عملک(52: 1368، پرا )ی معنایی تصه هستند ها هساز ،هتص

روغین، توزۀ عمل بـازیگر،  داند: توزۀ عمل تهرمان، توزۀ تهرمان  بندی می  توزه تقسیم
ۀ تهرمـان بخشـنده، تـوزۀ دختـر پادشـاه و تـوزۀ عمـل        تهرمـان، تـوز   توزۀ عمل ضد

سه دسته ، های پرا  فت دسته شخصیته جای هب گرمس (.5 :1383)خراسـانی،   درخواستگر
از  .گیرد ی معناشناختی شکل میها هاند اه بنا به تاعد های دوگانه را پیشنهاد می از تقابل

ی معنـایی مـتن   هـا  هم تاعـد ی اسمی برای فهها هجمل ،معناشناسی روایت، در نار گرمس
ا الگـوی  ر از تعدادی الگو اه خـود ونهـا   (sequence) رفت هر پی ،چنینهم. روند اار می به

عبارتنـد  الگوی گـرمس   انشگرشش  (.162: 1370اتمدی، ) است شدهتشکیل  ،نامیده انش
 از:

دستور اجرای  وفرستد  را به دنبا  خواسته یا هدفی می «انشگر»او  :اننده ـ فرستنده یا تحریک
 دهد. فرمان را می

 رد.ب سود میانشگر اسی است اه از  :رندهگیـ 
 گراید. می« یءِ ارزشیش»اند و به سوی      او عمل می گر:ـ انش
 است.« انشگر»هدف و موضوع  :ارزشی ـ شیء

 گیرد. زشی میار انشگر را به شیءِاسی است اه جلوی رسیدن  :بازدارنده ـ انشگر
: 1378، )محمـدی  برسـد « ارزشی شیء»دهد تا به  را یاری می انشگرو ا :هنـده د یاری ـ انشگر

114.) 
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 (112: 1387)علوی مقد  و پورشهرا ، الگوی انشگر گرمس  :1نمودار 

گرمس در سـه دسـته تـرار     الگوی انشطور بیان ارد اه   توان این می ،الی طور  به
 :شود اه عبارتند از خاصی همراه میصیت با موضوع شخ ،، در هر مناسبتدر وات، گیرد. می
 سـرانجا ،  .نسبت پیکار ـ3، ها با یکدیگر یتارتباط شخص ـ2، نسبت خواست و اشتیاق ـ1

چونان الگوی انش دیـد و   ،ها را در گسترۀ روایی باید شخصیت»بر این باور است اه وی 
: 1370، )اتمدی «مایۀ تکایت بر عهده دارندنوراساس د نه در گسترۀ معنایی و نقشی اه بر

177.) 
 معناشناسیـ  اساس نشانه بر های گفتمان روایی ناا تحلیل  .2ـ3

پـردازد تـا بـدین طریـق      روایت می های روای یبررسی ویژگ معناشناسی روایی بهـ  نشانه
به چگونگی دریافت معنا عالوه بر این، را در گفتمان نشان دهد و  بتواند شرایط تولید معنا

معناشناسـی در   ـ اشناسی ساختارگرا، به توزۀ نشـانه معن گذر از نشانه با ،ا ت .پردازد نیز می
الگوی زایشی مطالعۀ معنا به  ۀرسیم. گرمس نخست با ارائ پردازی می روایت فرایندتحلیل 

  بـه و درک را زمـان اتسـاس    ،ی متن پرداخـت و در ون دستور روای بر اساسبررسی معنا 
ـ    دانسـت.   مـی ف معنـا  هم اشـ می ها هیکی از پایگا عنوان ی هـا  هبعـدها گـرمس بـه یافت
ـ    معنا دست یافت اه البته نمی بارۀتری در عمیق در تضـاد   او  او ۀتوانیم بگـوییم بـا ناری
شـعیری   به تلماه  نقصان معنا و در اتاب است اردهتر  تر و عمیق بلکه ون را اامل ،است

ت. دانس می (dynamic)پویا  الگویی را یک ، الگوی زایشی خوداست شده( برگردانده 1389)
ناـا  گفتمـانی،    اند و معتقد اسـت اـه در   بعدها گرمس ناا  گفتمان روایی را مطر  می

ایـن   شـود و  ایی است اه همه چیز از یک نقصان شـروع مـی   روند ترات داستان به گونه
پیمان،  د عهد و. بعد از ایجا(150 :1390)عباسی و یارمند، شود  نقصان به عقد ترارداد منجر می

ـ    ،اجرای ون پیمان را در خود دیده باشـد  باید توان انشگر عملیـاتی   ۀتـا بتوانـد وارد مرتل
خود بـه تحلیـل گفتمـان     (1395) معناشناسی ادبیاتـ  نشانهشعیری در اتاب انش شود. 
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اسـت و بـا توجـه بـه      گـرمس پرداختـه   دست ومده از ناریۀ هادبی در چارچوب الگوهای ب
است. ما نیز تصد داریم بـا   اردهها را از یکدیگر تکفیک  ون ،عناشناختیم ـ معیارهای نشانه

بـر اسـاس   هـای گفتمـانی در ایـن چـارچوب و      های هـر یـک از ناـا     فاده از ویژگیاست
 هزارویـک شـب   پـردازی  روایـت  به بررسـی رونـد   ،بندی ناا  گفتمانی در این اتاب طبقه

شده در این اتاب عبارتنـد از: گفتمـان    ر انواع ناا  گفتمانی روایی مط برخی از بپردازیم.
 (.1395 )شعیری، و بُوشی انشی، شَوشی

 انشی روایی ناا  گفتمان .1ـ2ـ3

انشی، انش به دنبا  خلق یک شـرایط مطلـوب و اسـب ارزش      گفتمان روایی در ناا  
سه واژۀ الیدی برای درک هرچه بهتر ناـا    در تعریف این ناا ، به (.1395، )شعیریاست 

ایـن ناـا    ، تغییـر.  (value) ، ارزش(action) ایی مبتنی بر انش اشاره می شود: اـنش رو
 ـ . ناا  انشیالقاییـ  تجویزی و ناا  انشی ـ ناا  انشیاست:  دیگر ناا  دو ۀدربرگیرند

تجویزی در راسـتای تحقـق یـک اـنش اسـت. اساسـاً        ،تجویزی، ناامی است اه در ون
را وضـعیت ناهنجـار و نابسـامان    دارد تـا  تالش  ،بودن محور ۀ انشمؤلفگفتمان روایی با 

 تغییر دهد.

 
 تجویزی ـ روایی انشی ناا  گفتمان :2 نمودار

بـین   ۀدر ناـا  تجـویزی، رابطـ    .اسـت  القـایی ـ  انشی، ناا  انشیدومین ناا  در ناا  
نوع برتری خاص  بر اساسباال به پایین است و این مسئله  ۀپذیر یک رابط و انش انشگر

 انـد و  ا همیشه این مسئله در ناا  گفتمانی صدق نمـی ، امانشگر در گفتمان روایی است
تـر   امتـر و امرنـ    ،انشـگر وید و تقابل بـین دو   میگاهی این رابطه به شکل موازی در

و یک  انشگرپردازند و دیگر یک  نمی  ها دیگر در برابر هم به تقابل و ستیزه شود و ون می
ویند. اساس اارارد القایی گفتمان بـر   به تساب می انشگر ،هر دو گزار نداریم، بلکه انش
 است. «متقاعدسازی و تعامل»اصل 
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 نمودار ناا  گفتمانی القایی یا مجابی :3نمودار 

 . ناا  گفتمان روایی شَوِشی2ـ2ـ3

و « اتیای تضـور »تواند در راستای بازسازی یا  می (state) در ناا  گفتمانی شَوِشی، شوش
مواجه هسـتیم   «اتیایی شوِشَ»با یک  ما ،رفته باشد اه در این تالت عاطفی ازدست رابطۀ

شـی  شَوِ فرایند اند. روند گفتمان روایی، رابطۀ زیستی خود را مجدداً اتیا میو شوشگر در 
ادراای بین سوژه و دنیایی دارای اتساس استوار است. گاهی ایـن رابطـه   ـ  بر رابطۀ تسی

اند و یک رابطۀ  ذوب می  شدهاتیا سوژه خود را در دنیای بازیافت و تدر عمیق است اه  ون
شـود و   وارد عرصۀ انشـی نمـی   ،انشگرگر برخالف  شوِشَ گیرد. تطابقی زیبایی شکل می
 او را بـه  ،شود و این تغییر تالت دهد. او فقط دچار تغییر تالت می هیچ عملی را انجا  نمی

 .اند متمایز می  نوعی از تالت تبلی 
 یبُوِش . ناا  گفتمان روایی3ـ2ـ3

نیست. هر لحاه از تیات سوژه با  «بودن» تر از  تر و سخت چیزی برای یک سوژه مهم  هیچ
یـا   اگزیسـتنس »ش اه معاد  انگلیسـی ون را  است. مناور از بُوِ گره خورده «بودن»مسئلۀ 
ـ به نحوۀ تضور سوژه در زمان و مکان اشاره دارد اـه   ،دانیم می «بایش ارتبـاط   ر اسـاس ب
طور اه سوژه در   شود. همان تعریف می ،اند ادراای اه با محیط پیرامون برترار می ـ تسی

هستند  «شدن»نیز همواره در تا   ها هی ندارد، نشانفتراستای بودن مستمر و پویاست و تو
 «یاییـرو تاراسـت  » (.125: 1395)شـعیری،   پایـان نـدارد   خود «بودنِ تحو ِ»ها در  و تحو  ون

ا سـبکی  معناشناسی بُوِشی است، سبک بُوشـیِ تضـور ر  ـ  گذاران نشانهاه از بنیان (2009)
 .اسـت  «شـدن »پیوسـته در تـا     سوژۀ بُوِشی است اـه  یک گر ، شُوِشداند اه در ون می

 نفـی  ،بـودگی( را اـه در ون تـرار دارد   ـ  جهان) دازاینی، گر شوِشُمعتقد است اه  تاراستی
گر پـس از   شوِ، اولین انش، همان نفی دازاین است. شُز از این خالءاند. برای عبور ا می

یابد اه در تضاد با دازاین تبلی ترار دارد؛ یعنـی   به دازاین بعدی راه می ،انجا  یک جهش
گر بُوِشـی   شوِشُ دهد و منجر به استعالی از دست میهای خود را  دازاین تبلی همۀ ارزش

معنای تبلی خـود را   ها هبژدر دازاین متفاوتی ترار دارد و اُگر  شوِگردد. در این تالت، شُ می
 ورند.و دست می هدهند و معنایی جدید ب از دست می
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 (136: 1395 )شعیری، شکل نمودار استعالی معنایی: 4نمودار 

 ی پژوهشها هتحلیل داد .4
 شب  هزارویکهای  داستان. 1ـ4

 ۀدور درهجـری تمـری    1259 ا سـ  در اـه  است اتابی نا  ،هزارویک شب های داستان
 فارسی زبان به عربی زبان از تبریزی طسوجی /تسوجی عبداللطیف به تلمِ تاجار محمدشاه

 تـرن  اواخـر  تا پژوهشگران، از بسیاری تصور برخالف ،اتاب این. است شده ترجمه دوباره
ــدهم ــیالدی هف ــان در م ــناخته جه ــود ناش ــان. ب ــف جهانی ــدیون را ون اش ــوان م  ونت

 اروپاییان بار اولین برای ،ون ۀترجم با گاالن .هستند فرانسوی ( Antoine Galland)گاالن
 پادشـاه  بـرای  را ها روایت این« شهرزاد» نا  به دختری .ارد وشنا شبهزارویک  اتاب با را

 همسـر  خیانـت  علـت   بـه  نا  داشت، «شهریار»اه  جوان پادشاه .است گفته شب هر جوانی
 روز سحرگاهان و وورد درمی خود عقد  به را دختری شب هر و ندز می انتقا  به دست خود،
 عمـل  بـه  دست ،شهرزاد ،شهریار ملک وزیر دختر بین، این در !رساند می تتل  به را او ،بعد

 شب همان شهرزاد. ارد را جوان پادشاه با ازدواج درخواست داوطلبانه و زد ای متحیراننده
 و رود مـی  خـواب   بـه  او هـای  تصـه  بـا  شـب  هر اه دارد خواهری اه گوید می شهریار به

 تصـه  برایش وخر بار برای تا بیاورند تصر به را خواهرش شب همان اه اند می درخواست
 اـه  هـم  شهریار اند، می وغاز را گویی تصه شهرزاد و وید می شهرزاد خواهر ،دنیازاد. بگوید

 ،بنـابراین  .بشـنود  ار تصـه  ۀادامـ  شـب  دهداه فردا مهلت می ،بود شده  تصه این مسحور
 شهرزاد ارد. پیدا ادامه شب هر ها گویی تصه این و اند می بعد به مواو  را شهرزاد اشتن

 وادار خود پردازی روایت با را جوان ملکِ و ارد باز سخن به لب ازدواج، او  شب همان از
 عقـب  بـه  روز هـر را شهرزاد تتل ملک، تودرتو های روایت با .اند می ها داستان  شنیدن به

 خود ۀالعاد فوق سراییِ داستان نوع و اال  جادوی و سحر با شهرزاد ترتیب، این  به. انداخت
 .داشت وجود جوان پادشاهِ برای پندی تصه، هر در. داد ادامه را روند این شبهزارویک  تا
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 و هـزار  نپایـا  در کـه این تـا  ،یافت ادامه تدر ون پردازی روایت طریق از او درمانی روان اار
 شد. نمی دیده ملک ۀجویان انتقا  رفتار از اثری دیگر ،شب یکمین

 هزارویک شبروایی  در تحلیل ساختاراربرد الگوی انشی گرمس ا. 2ـ4

نـد شـهرزاد، یعنـی راوی و    مان یراویان نهان و راویـان وشـکار  با  ،سرایی داستان در طو 
ــرد و دیگــر روایــتهســتیم  هداســتان مواجــ ت اصــلیشخصــی ماننــد دیگــر  ،پــردازان خُ

 فراینـد و در ایـن  هستند  خویش راوی داستان نیز گاهی خود ها های این داستان صیتشخ
و  هـای فـراوان   بـا گسسـت   ،هـا  زیپردا ما را در طو  روایت سرایی شرات دارند و داستان
 ؛دارندرا انش مخصوص خود  ،انند اه هر ادا  بسیاری مواجه می یتوتودر های تکایت

وغـاز  را  «بازرگـان و عفریـت  »تکایـت   ، شـهرزاد وتتی در داستان ابتدایی ،مثا  عنوان  به
اـه در درون تصّـۀ او    شود  بیان میپیرمردی  ، تصۀبینیم اه در گسست اوّ  اند، می می

پیر و » به تکایتو  ت عفریت و مرگ داردبخشی بازرگان از دس نقش اساسی را در رهایی
منجر  سرانجا ،است اه  وجود ومده  هبیت او  در رواجا گسست ن. در ایمعروف است «غزا 

 بـه وسـیلۀ  در د  تکایت بازرگان و عفریت . سه تکایت است شدهبه تغییر انش عفریت 
وور عفریـت بـه اـنش     ، تغییـر اـنش مـرگ   این گسست اه نتیجۀ  شدهسه پیرمرد بازگو 

ها و  شخصیت .است بودهرگان از چن  مرگ وعفریت بخشی باز رهایی پایان،بخشش و در 
ت در بررسـی متـون ادبـی    همیـ ی بسیار تـائز ا ها هاز مقول روایت داستان در داستان ۀشیو

ل بل تأمتا پردازی روایتطو  ها در  رسد اه استفاده از تعدد شخصیت مینار   . بهدنیاست
که وّ  ونا :است شده هزارویک شبپردازی  ی زیادی در روایتها هستفاد، ااز این شیوهاست. 

تا به  ،ستا ی بیشتر بودهها هتری برای ایجاد وتف، ایجاد گسست بیشسرایی استاناین روند د
، بـا خلـق   سـرایی  نگـری در داسـتا   کـه ایـن نـوع روایـت    دو  این برسـند. انش مطلـوب  

 ااری اه شهرزاد دارد؛ پی  تری را در، توتف و تفکر بیشهای متعدد، تعلیق، انتاار تشخصی
سـرایی انجـا     یوۀ داسـتان با استفاده از این نوع ش یا اصلی و فرستندۀ پ انشگر عنوان  به

شهرزاد، دچار  پردازی نخستین روایتهای  جویانه ملکِ جوان در شب . انش انتقا است داده
های دیگـر   اه خود با داستانها  ۀ داستاناار برای شنیدن ادامانت ؛است شدهتعلیق و انتاار 

ـ   ، هـر شـب   است؛ زیـرا در ایـن رونـد    تو بودهدرتو شـد اـه    مـی  روبـرو  ای ازهبـا روایـت ت
، امکانی بـرای  شهرزاد های بنیادین ه در داستانک، ضمن ایننبودند های ون ثابت شخصیت

ـ    ،شود ایجاد میها  اد نیز در این گسستشهرز تنفس شـهریار   ه و وااـنش تـا بتوانـد روتیّ
ار و شرایط موجود او مدا  در تا  انتر  شهری ،و در وات، دانارزیابی یز را ن( گیرندۀ پیا )
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؛ زیرا ت استهمیا تائز نیزشده برای شهرزاد های ایجاد ق با گسستاین توتف و تعلی. است
بایـد   تر باشد. ر واتفبین هر روایت بهره گیرد و به تغییر تاالت شهریا تواند از وتفۀ او می

 مس، پـرا  و از ناـر گـر  . ادی نیسـت یـک انسـان عـ    شـهریار  د اهش در نار گرفته می
داریم اه در ون روایت  «محیط». یک ( دارداننده )روایت« راوی»هر روایت، یک روف، توود

 ،تـ، اـه در وا  «پیامی»( دارد و بعد هم )مخاطب گیر روایتیا  «گیر انش»دهد. یک  رخ می
شویم و تتی  ما در پیچاپیچ روایت گم می از اینجاست اه. باید از طریق روایت ارسا  شود

این بُعد در طو  شوند.  هم استوار می رِها سَ همۀ این ند و بعد دوبارهشو ها واژگون می جهان
 ها بسیار زیاد خواهد بود. ر انساناند و تأثیر ون ب روایت داستانی بسیار توی عمل می

 
 هزارویک شب پردازی ی روند روایتلگوی انشا :5نمودار 

، گـرمس  الگـوی انشـی   بـر اسـاس   شـب   ویـک رهزارایی سـ  در بررسی روند داستان
 انشـگر یـک   عنـوان   بهت شخصی و اارارد هر  های اصلی را از نار نوع انش تشخصی

شـهرزاد اـه    : خـودِ فرسـتنده  انشـگر  ــ 2 : شهرزاد.انشگر ـ1 :یمان تحلیل و مطالعه می
 ـ4شهریار و بعدها تما  زنان ایران.  :گیرنده انشگر ـ3 .است داوطلب برای رفتن به دربار

 ــ 6وزاد یا همـان دینـازاد.    دهنده: دین یاری انشگرـ 5ر پدر شهرزاد. بازدارنده: وزی انشگر
شهرزاد  شهرزاد و تما  زنان سرزمین : نجات شهریار از بیماری روتی و نجاتارزشی  ء شی
ـ جو و بیمـار )  رمان شهریار انتقا شده و دسرانجا ، امنیت ایجادو  مرگ تتمیاز   سـبب   هب

 ..(.و غالمان و.ونی مانند خیانت همسر رفشارهای بی
ترین عوامل گسست در طو   های متعدد از مهم تاستفاده از این همه روایت و شخصی

ایـد در  ب. اسـت  اردهخود  ماجراهای خاص با «تودرتوهای  روایت»روایت است اه ون را به 
برای شهرزاد  زیبایی و تزیینی ۀفقط جنب ،ادبی گرفت اه مقولۀ زیباشناسی در ساتتنار 
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 ،تیاتی و بنیادی نیـز دارد  ۀلکه جنبب ها ندارد، این داستاندر بیان گر فرستنده شبا نقش ان
شد  هر جایی اه متوتف می ،ها در خال  این داستان به تیاتش بستگی دارد و چون اامالً
 دهنـده  یـاری  انشـگر عنـوان    بـه  ، دنیـازاد اـرد  ستان را برای شب دیگر رها میو ادامۀ دا

به  اگر شاه یک شب دیگر»: گفت میو او در جواب  «؟تف اردیچرا متو» :ارد اعتراض می
تطـ،   او عمـداً داسـتان را در یـک نقطـه    . «گفـت  ادامۀ داستان را خواهم ،من مهلت دهد

هـیچ نـوع    ،خیلی اوتـاه  اه جز گفتگوهایبینیم  می، ها سرایی در طی این داستان. اند می
راوی  ؛ مـثالً انـد  میعمل ر خنثی بسیادر ظاهر  و شود صی از شهریار دیده نمیواانش خا

در اصـل   های شـب اوّ   روایت دن ینبعد از ش از زبانِ شهریار، ولی نهان از چشم ما ،اصلی
 را ایـن زن  .اننـده اسـت   ، چـون سـرگر   ار گـذ  من این زن را زنده می»: گوید داستان می

ملک  درون قِاشتیااین . «تا روایت دیگری را تعریف اند ،گذار  شب دیگری زنده بماند می
شـاهد   «پشـت  سن مرغابی و » د و در انتهای روایتِدار  مهادا هشتم و صدوچهل تا شب یک

 .رخداد گفتمانی هستیم
بیـان  چنـین   هشـتم و صـدوچهل  یک این وغاز گفتمان را از شب( 1390)بهرا  بیضایی 

ان و از اشـتنِ زنـان و دختـر    ی شهرزاد، مرا زاهد اردیا»: گفت ملک شهریاراند اه  می
، اگـر از پرنـدگان تکـایتی داری    .نـدَرَ  خود به ندامت اَ  یشمان گشتم و از اردارِ ناصوابپ

در انتهـایِ   ،در ایـن شـب  . «بخـت  جـوان  ، ای ملـکِ ریو»: پاسخ دادنیز شهرزاد  «....بازگو
لب به سـخن   ،پشت از تکایت مرغابی و سن باز هم بعد  ملک، «شبان و فرشته» تکایتِ

اگر چیزی از  .ین تکایت به زهد و پرهیز  بیفزودیا از ،ای شهرزاد»: یدگو گشاید و می می
تکایت  ،بعد از ون .«، ای ملکوری» :شهرزاد پاسخ داد .«تدیث ان ،تکایت وتشیان دانی

در  ،هشـتم و صـدوچهل  یکشب  . پس ازاند ک جوان روایت میلِرا برای مَ «روباه و گرگ»
بخشِ هستی  تنجااز یک طرف، هایی اه  روایت ؛بین این دو هستیم گفتمان شاهد ،ادامه

تـأثیر   ،جادر این .هستندلک دیدۀ م بخش رو  زخم و از طرف دیگر، التیا  ،و زندگی شهرزاد
 .اردمشاهده توان  میشکل مستقیم   به بر شهریار بیماررا پردازی  روایت روانی

 ک شبهزارویدر القایی  ـ ـ تجویزی و انش . ناا  گفتمان روایی انش3ـ4

دهد  وغازین را شهریار انجا  می ، اولین انشهزارویک شبسرایی  در بررسی روند داستان
شود و انش  اه با شیندن خبر خیانت همسرش، دچار نقصان معنای عاطفی می

بود اه باعث شده اند. پیامد شدید این نقصان و فشار روتی  می خود را وغاز جویانۀ انتقا 
جالدان  ۀختوورد و فردای ون روز به شمشیر و ربه عقد خود دتنها یک شب  او هر زنی را
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 زند اه ون عملی می  دست به . ویاست شدهدچار نوعی بحران امّی  انشگر .بسپارد خود
، یعنی شهریار است. انشگراین بحران و درد، بیرون از خود  ،در وات،را رف، اند.  نقصان
برابر زنان است. از دست دادن یک  تصاتب تدرت بیشتر در ،جا، ارزش برای اودر این

پیرامونش   با خود و هستی  نا  شرافت، او را دچار بحران عاطفی  هویت عایم به
 است، بوده انشیـ   بر ساختار روایی هزارویک شبپردازی  . در نتیجه، وغاز روایتاست ارده

مدار و  وِش، این ناا  انشی جای خود را به مسیری شَپردازی ۀ مسیر روایتا در ادامام
دو  (tensional interaction) تنشی تعامل و (emotional crisis) عاطفی بحرانمبتنی بر 
معناشناسی در توزۀ گفتمان متفاوت  ـ  دهد. اساساً رویکرد نشانه یت میاصلی روا انشگر

از   شهریار را پیش ۀروند بیمارگون ، 6نمودار است؛ زیرا فضاهای گفتمانی با هم متفاوتند. 
 :است اردهدهد اه او را با بحران شدید عاطفی مواجه  وغاز روایت نشان می

 
 انشی منفی شهریار با رویکرد ارزش ایفی یندفرانمودار  :6نمودار 

و  اسـت  شـده بحران روتی تاصل از شرایط بیرونی، شهریار دچار اـنش بیمارگونـه    با
دانـد اـه جـانش در     او میاگرچه  ،گذارد ، پا به دربار میشهرزاد با دانستن این مسئله ،تا 

 ومده را مهار پیش را تحت انتر  بگیرد و این بحران ا اگر بتواند شرایطخطر خواهد بود، ام
برگیرندۀ ویژگی امّی و تواند در وفرینی هم می این ارزش وفرین باشد و تواند ارزش اند، می

گـزاری   مـا را بـا اـنش   ، گفتمـان  «ناا  گفتمان تجویزی» بر اساس ،جادر این ایفی باشد.
تواند شهریار را وادار به انجا  انشی اند  اند اه در موتعیتی برتر ترار دارد و می مواجه می

فقط دختـر یـک وزیـر     او ،لحاظ مقا  اه از نار مقا  درباری نه به  ،و این موتعیت برتر او
را در مقـا    یوگـری،   از روایت به سبب دانش و وگاهی ،پرداز عنوان روایت  بلکه به است،

هـای پنـدوموز    را مجاب به شنیدن ایـن روایـت  و تالش دارد تا شهریار  است دادهبرتر ترار 
مقـا  او  اشـور اسـت و برتـری تـدرت غیرتابـل        تالی است اـه شـهریار   این دراند. 

 دهندۀ این مسئله است: نشان  7. نمودار ای در برابر شهرزاد دارد مقایسه
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 هزارویک شبتجویزی  ـ وایی انشینمودار ناا  ر :7نمودار 

نشـان   ،شـهرزاد  پـردازی  در روند روایـت « ایجابی»یا  «القایی ـ ناا  انشی»در بررسی 
. ویـد  وجـود مـی   وضـعیت برابـر بـه     یک، هزارویک شبدهد اه با پیش رفتن داستان  می

همـان  بسـیار در   رایی خود را با هوشیاریس نه پا به دربار گذاشت و داستانداوطلبا شهرزاد
بسـیار سـخت و    ،هـا  ردن شهریار برای شنیدن این روایتمجاب اا شب اوّ  وغاز ارد، ام
شروع  ،خود، دنیازاد تر ر، شهرزاد دانا با خواهر اوچکاز رفتن وزی بعد شاید هم ناممکن بود.
او خواهد تـا  باز شهریار  ،اه به بارگاه مَلِک رفت  خواست وتتی شهرزادبه گفتگو ارد و از 

 :برایش تعریف اندجا تاضر شود و وخرین داستان را در ون (زاددنیا)
: چون مرا با او گفت اه ،به نزد خود خوانده ، دنیازاد راامّا شهرزاد خواهر اِهتر خود»

ـ   و درخواست انم اه تو را بخواهـد من از ا ،پیش ملک برند از مـن   ،ی. چـون تاضـر وی
ملـک  . ید اـه بـدان سـبب از هـالک بـرهم     شا .تا من تدیثی گویم ،تمنّای تدیث ان

پذیرفت و دنیازاد را اتضار ارد. شهرزاد از تخت خود پایین ومد و در انـار خـواهر خـود    
 (.64: 1396شب، )هزار و یک..« نشست.

خوابی از  تدیثی برگو تا رنج بی . طرفهر ندَرنج اَ  خوابی به من از بی ،ای خواهر»دنیازاد گفت: 

د رس نار می  یتی را بازگو اند. بهشهرزاد از ملک اجازه گرفت تا برای خواهرش روا .(65)همان: «درَبَمن بِ
 .به شهرزاد اجازه دادلذا برد و رغبتی هم به شنیدن تکایات پیدا ارده بود و  اه ملک نیز خوابش نمی

 
 هزارویک شبنمودار ناا  القایی یا مجابی  :8نمودار 
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 ویک شبهزاردر  شیناا  گفتمانی شَوِ .4ـ4

وارد عرصۀ  انشگرگر برخالف  شوش (state discourse system) گفتمانی شوشی در ناا 
در طـو    شود. و فقط دچار تغییر تالت میدهد  شود و هیچ عملی را انجا  نمی انشی نمی

است اه در طو  روایت، از « گر شوش»شهریار یک  ،، در وات،هزارویک شبپردازی  روایت
بیرون و تضور بـا دیگـری   شود و به فضای  خود خارج می بیمارگونۀ دنیای بسته و تاریک

خورد. دنیای  ن خود است، پیوند میبا افراد اجتماع و سرزمی پایان،جا شهرزاد و در اه در این
ها  شد اه سا  یک دنیای واتعی با تعامالت اجتماعی و روابط انسانی تعریف می بیرونی او،

بیرونـی   بـه دنیـای    ها بدون جن  و چالش روایت او با این است و اانون ها دور بوده از ون
شـهریار   ،انـد. از طرفـی   گر تس می یک شوش عنوان  بهو تضور خود را  شود میمتصل 

انـد، او را   او شدهگری  ، عامل تغییر تضور شوشهای بیرونی در تقیقت اه واتعیت داند می
های پندوموز اه از  نار شهرزاد و روایتا اند و اانون در جو تبدیل ارده انتقا  انشگربه یک 

یافته تبدیل ارد و تمـا   گر بهبود ، او را به یک شوشاست شدهدنیای بیرون برای او بازگو 
عامـل   عنـوان   بـه و زبان و گفتـار   است دادههای روایی رخ  گفتمان بر اساساین تغییرات 
ن و درون اـه دو تضـور   جا تالتی بین دنیای بیـرو ر در اوست. زبان در ایناصلی این تغیی

 .است اردهترین نقش خود را ایفا ند، زیباهست متفاوت
شود و به شهرزاد نیز ون را اعال   یافتۀ خود مییار خود متوجه تضور جدید و تغییرشهر

ایـن   ،نتیجـه  در اسـت و  و دست از تتل اشـیده  است شدهدهد اه زاهد  اند و نوید می می
« یافتـه  فردیـت   گفتمـان »را بـه   یور درونـی او،  داخل دنیـای بیـرون بـا تضـو    تالتی و ت

هم از تضور خودش در دنیای  ،شهریار یاگر  شود تا شوش یعنی زبان باعث می اشاند, می
دهـد   ن مییعنی شهرزاد نیز این تضور را نشا ،و هم به مخاطب خود است شدهبیرون وگاه 

راتتـی از   و بـه ار اسـت.  یافتـه در شـهریا   فتمـان فردیـت  . این یک گسازد خبر میو او را با
ش اسـت اـه اانـون در وجـود     وِگوید و این یک شَ شدۀ خود سخن می متحو اتساسات 

ش در وضعیت چندسـطحی  وِاین ناا ، شَ بر اساس شهریار با اتساسات مثبت تضور دارد.
تعامل مثبـت   دنیای بیرون بار دیگر دراو با  ـ1شود:   متفاوت در شهریار دیده می ها هبا الی
 ست.ا ناهنجارش وگاه ۀشهریار به تضور متفاوت خود نسبت به گذشت ـ2 است. ر گرفتهترا
زند و او هم شهرزاد است اه ناجی  خود را به تضور دیگری پیوند می تدریج تضور ـ او به3

شـهریار   ــ 5 .اسـت  شدهخوبی از تضور خودش و اتساساتش وگاه  به او ـ4 و راوی اوست.
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و عـد  و داد   یدار ملک در سرزمین خـود در امـور مملکـت   یک  عنوان  بهتضور خود را 
ها را با نشان  تکم برائت و وزادی ون و شهرزاد و دیگر زنان را بخشیده، است اردهبرجسته 

ها از شـهرزاد، تضـور    روایت هریار تاال با درخواستش ـ6 دادن اتساسات خود نشان داد.
تسـاب   ر ناـا  گفتمـانی بـه   گاهانه دگری و شوِتری در گفتمان دارد و این یک شَ برجسته

منـدی   هـدف ۀ گری مانند شهریار از تبـل برنامـ   شوِشَدر وات،، شی، وِدر شرایط شَوید.  می
ـ   شود اه در ون ندارد و ناگهان وارد ماجراهایی می تـدریج متوجـه    هها دخالتی نداشـت. او ب

هـای   ند وااـنش توا ش میوِشود. شَ تضور خود در موتعیتی اه شهرزاد خلق ارده بود، می
ـ  همراه داشته باشد. شهریار نیز این واانش  مختلفی را به خـود   گـری  شوِهای را پس از شَ

ت شـادی یـا غـم    اشند و یا از شدّ ترسند، فریاد می می گران شوِدهد. برخی از شَ بروز می
ـ   شوند و از ترات بازمی زده می بُهت ر از نـدامت و پشـیمانی   ایستند. شهریار با اتساسـی پُ
هـا بـازگو    وخـر ون داسـتان    و شب 148 ،146های  او این اتساس را در شب ست.ا راههم
اتساسی از پشیمانی و اتساسی از زهد و پرهیزااری مجدد اه شهرزاد در او زنده  اند؛ می

شـی در  وِشهرزاد اـه خـالق ایـن موتعیـت شَ     ارده بود و البته عشق را دوباره تجربه ارد.
. انتخاب نوع است اردهبازسازی و اتیای مجدد شهریار ایفا  درنقش بسیاری  ،شهریار است

رسـان   یـاری  انشـگر پردازی، انتخاب یـک   ها، زمان روایت ها، لحن و ریتم داستان داستان
و  اسـت  ( و بسیاری از عوامل عاطفی از مواردی بود اه شهرزاد به ون توجـه اـرده  )دنیازاد
ا ، اار هر اسی نیسـت، امـ  نایر ازی بی. این بسترساست شدهگری در شهریار  شوِمبدع شَ

و بازگشت  ءیعنی شهریار در تا  اتیا ،و سوژه است خوبی برومده این اار به شهرزاد از پسِ
یک تغییر و دگرگونی درونی است اه به امک  ،شوِسامان و هنجار است. شَ به وضعیت به

بـه   «بـه گفتمـان   نشتی روایـت » ،شود. در این شب دهد و پدیدار می عوامل بیرونی رخ می
ادرااـی بـا    ـ تضور بر التفـات و نـوعی رابطـۀ تسـی     ،وید؛ زیرا در ناا  شَوِشی چشم می

نوازد و در تطابق شدید با  چیزهاست و شهریار بار دیگر وهن  تضور خود را برای دنیا می
و  «زهـد »مانند  ییها هبرگشت. واژدیگر به زاهد بودن شهریار بار د است. دنیای اطراف خو

 طابق زیبا با هستی و پیرامون اوست.های یک ت دهندۀ ویژگی ۀ او، نشاندر گفت «دامتن»
 هزارویک شبشی در . ناا  گفتمانی بُو5ِـ4

اار دارد؛ زیرا هیچ چیزی برای یک سـوژه بـه   سرو« بودن»اه با است شی، ناامی وِناا  بُ
 «بـودن » رساسـت. ف طاتـت  ، بسیار سخت و گاهیارزشمند نیست. این بودن «بودن» ۀانداز

خاتمه یابد. بشر  «بودن»ت است اه یک لحاۀ دیگر ممکن است ون سبب تائز اهمیبدین 
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بـودن و   ،تا هستیم و هاست. این بودن، یک امر پویا و دائمی است همیشه در گذر از بودن
های  داستان ، یعنی یک تضور واتعی از وجود. شهرزاد«بودن»بودگی نیز خواهد بود.  جهان

یـک  »، بـرای  اسـت  اـرده روایـت   «بودن یک»ها را برای  ، تما  این روایتشب هزارویک
 ـ در دیدگاه نشانه معناشناسی است. هر بودنی ـ ترین مباتث نشانه اه خود از مهم« بودگی

جدیـد،   با هـر بـودن   ،در نتیجه ترار دارد.« تبلی و بودن بعدی بودن»معناشناسی در تلمرو 
شی اه یک ناـا   وِبعد از ناا  شَ د.جدید دست یاب معناییی بشر تصد دارد اه به استعال

تا پایدار بماند. تاراستی  ،اند تبدیل می «بودن»را به  «شدن»شی، ون وِاست، ناا  بُ «شدن»
انـد اـه    به این موضوع اشاره می ،بودگی است اه همان در جهان (Dasein) با بیان دازاین

ی عینی بـه  ها هرفته این نشان و رفته ینی استی عها هدازاین همان در جهان بودن با نشان
خـود تـرار دارد و یـک     در دازایـنِ  ،شود. هر اسی در جهـان  ی روزمره تبدیل میها هنشان
شود اه اتسـاس   بحرانی مواجه می درون دازاین خود به ناگاه با ،یارگری مانند شهر شوِشَ

بحـران عـاطفی و خـالء    اند. شهریار برای عبور از ایـن   نقصان و خالء عاطفی شدید می
یی از ها هاند و نشان  نفی مییک شاه عاد   عنوان  بهرا ایجادشده، دازاین یا موجودیت خود 

ـ  رتمی و انتقا  در بودنِ او ظهور پیدا می بی ر از اند. شهریار برای عبور از این دازاین اه پُ
تا بـه دازایـن    ،اتساس خالء و نقصان است، باید جهش از درون دازاین فعلی داشته باشد

 زده، بحـران  عبور از دازایـنِ گری جدید و عبور از بحران دست یابد.  شوِجدید برای یک شَ
ون رهـایی   تـا از  ،معیوبِ خود را نفی انـد  ه این مسئله خواهد بود اه دازاین فعلیمنوط ب

دازایـن  خود را رف، اند و از  ۀ بودگی بیمارگون یابد. شهرزاد برای اینکه شهریار بتواند جهان
بدون بحران و نقصان عـاطفی شـود، بـه یـاری او      خود عبور اند و وارد دازاینِ ۀزد بحران

سازند. شـهریار در   دوباره را رهنمون می «بودن»ها هر ادا  برایش یک  شتابد و روایت می
خـود را در درون   «بـودن »، هزارویـک شـب  داسـتان   های شخصیت« بودنِ»همه   میان ون

 ،و رسیدن به دازاین جدیـد  جویی تس انتقا  یعنی ،. نفی دازاین تبلیدازاین دیگری یافت
شی نیز تغییر داد. ایـن اسـتعالی   گر بُوِ شوِیک شَ عنوان  بهاو را  یزااری،پره یعنی زهد و

هـا را   یی اـه او ون هـا  هشد. تاال بسیاری از اُبژ معنایی در ملک، با نفی دازاین تبلی پدیدار
رت، اشتن، ایجاد رعب و وتشـت در سـرزمینش، تـاال ارزش    مانند تد ؛دانست ارزش می

خود را از دست داده بودند. شهریار در دازاین جدید خود با معنای جدیدی از زیسـتن وشـنا   
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. بودنِ فعلی با نفی بودن تبلی )بودن شی با دازاین متفاوت استوِاه یک تجربۀ بُ شود می
 دهد. بودن ( رخ می ـ  در برابر نه

السفه این ترات از دازاین تبلی به سمت دازاین جدید و متفاوت را یـک  بسیاری از ف
  تاراستی معتقد است با هر جهش، ترات اسـتعالیی دیگـری بـه    دانند. میجهش دازاینی 

را  «ون بـودن » رود، او تطعـاً  پـیش مـی   «بـودن  ـ نـه »تقابـل بـا   وید. شـهریار بـا    وجود می
گر خود، ویراند، برای عبور از دازاین مخرب و پردازی شهرزا پسندید اه در طو  روایت نمی

مرغـابی و  »در انتهـای روایـت    هزارویک شباز  148شب  داد و در ها گوش می به روایت
با دازاین تبلی خـود جنگیـده    ،شب 148شود. او در طو   این جهش دیده می «پشت سن 
شـی درون دازایـن   وِی بُها هیعنی شهریار، او را با نشان ،گر شوِشی شَتضور بُوِ . در ابتدابود

ی از درون دازایـن  شـ وِگر بُ شوِشُ عنوان  به هریار بهتر از هر اسی،اند. ش خودش وگاه می
ست و تالش دارد تا از محتوای درونی دازاین خود فاصله بگیرد؛ همان محتوای ا وگاه خود

ن تبلی و رسیدن این مسیر گذر از دازای .است اردهجویانه  های انتقا  اه او را وادار به انش
شـی،  وِدر ناـا  بُ  .اسـت  اردههای او را مواجه  ها و چالش به درون دازاین جدید، با گسست

 شهریار، بسیار به وسیلۀاین امر  ، اصل اساسی این ناا  است. پذیرشداشتن  شوِبودن و بُ
ـ  تضـور بُوِ  رسید. در ابتدا نار می  اار سخت و شاید تا تدی غیرممکن به  ،گـر  شوِشـی شُ

اند. شـهریار بهتـر از    شی درون دازاین خودش وگاه میوِی بُها هیعنی شهریار، او را با نشان
سـت و تـالش دارد تـا از    ا شی از درون دازاین خـود وگـاه  وِگر بُ شوِشَ عنوان  بههر اسی، 

هـای   اـه او را وادار بـه اـنش    یمحتوای درونی دازاین خود فاصله بگیرد؛ همان محتـوای 
او را گذر از دازاین تبلی و رسیدن به درون دازاین جدید،  این مسیرِ .است دهارجویانه  انتقا 

ـ وِ. در ناا  بُاست اردهمواجه  یهای ها و چالش با گسست داشـتن، اصـل     شوِشی، بودن و بُ
اار سخت و شاید تا تدی  شهریار، بسیار به وسیلۀاین امر  پذیرشاساسی این ناا  است. 

 رسید. نار می  غیرممکن به
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. 
 هزارویک شبشی گفتمان روایی در شهریار بُوِ فرایند :9نمودار 

پیش از شروع شدن روایت )پیشاروایت( تا بعد از روایت )پساروایت(  شهریار از، 9 نمودار در
اسـت و چنـدین شـرایط     بـوده  ناپایدار های معنایی او ۀ معنایی افتاده، جهشچال در چندین

ود. در چالۀ معنایی دو ، او دچار عـد  اطمینـان بـه    ش سلبی در مسیرِ سیر ترات دیده می
. ایـن  اسـت  شـده جو دردمند  گر انتقا  شوِو شُ انشگریک  ،شود و در نهایت اطرافیانش می

اند تا برای دیگران  و او نیز تالش می است اردهعد  اطمینان، محیط پیرامون او را ناامن 
تیا  یابد. با گفتمان روایی، او وارد چالۀ تا شاید اندای دردهایش ال ،نیز محیط ناامنی بسازد

برد و با از بـین رفـتن    از بین می ناامنی او در وی شود اه ترس و عد  معنایی جدیدی می
اند و چالـۀ معنـایی او بـا جهـش      این اضطراب و ترس، به دنیای پیرامون خود اعتماد می

اسـت و   هستی رسیده رشود. تاال او در منطقۀ امن تضور خود د معنایی عایمی همراه می
ثر ، با افعا  مـؤ دست وورده ه. او با توانمندی اه باست اردهاین امر، او را توانمند و خرسند 

شاد و خالی از ظلم و انتقا  بسازد و با فعل وجهی بایستن، بـه   ییخواهد دنیا توانستن، می
 .است مودهنتر توجه های سرزمین خود بیش ارده، به رعیتباید ساختن چنین جهانی همت 

 نتیجه. 5
تواند ابزار مناسبی برای رمزگشایی اجزای  می تحلیل ساختار روایی از دیدگاه گرمس الگوی

بـا   ،در ایـن الگـو   انشـگر تما  شش نوع  ،این الگو بر اساسپردازی باشد.    در روایتاال
عنـوان    تما  تـالش شـهرزاد بـه    .اند طابقت داشتهم هزارویک شبهای داستان  تخصیش

 ،در وات، ،و مسیری اه او برای نجات خود و دیگران برگزید اصلی و فرستندۀ پیا  گرانش
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ها  و اارارد ون تودرتور یک ساختا ،هزارویک شبهای  . نوع ساختار روایتبخش بود نتیجه
ترغیـب بـرای رفـ، نقصـان      ،تشویش و تنبیـه و در نهایـت   ی گاهیتتّیا ، انتاار و تعلیق

از نـوع ناـا     ،هزارویـک شـب  پردازی  روایت فرایندغالب در  انگفتم .گردد رفتاری او می
طـو    ایجابی است و این مسئله تـاای از ون اسـت اـه بشـر در     ـ لقاییگفتمانی روایی ا

ایجابی بهره  ـ هداف خود، از ناا  گفتمانی القاییخود تالش دارد تا برای پیشبرد ا زندگانیِ
ی در جهان مدرن، راه را برای اهـداف بشـریت   گیرد؛ زیرا استفاده از ناا  گفتمانی تجویز

وجود بیاورد. ناا  گفتمـانی القـایی     ی ممکن است شرایط نزاع و چالش را بهبندد و تتّ می
سـازد و   تبـاط و تعامـل مهیـا مـی    شرایط بهتـری بـرای ایجـاد ار    ،اه انواع گوناگون دارد

ن ایـن مقالـه بـه ایـن     عاطفی خواهد شد. نگارندگا ـ های گفتمانی ادراای راهگشای ناا 
اند اه این ناا  را برای رسیدن به اهداف فردی و اجتماعی در سطح جامعه،  نتیجه رسیده

شـود اـه در چرخـۀ رابطـۀ      ، اُبژه زمانی معنادار میاز دیدگاه گرمس مفیدتر و ااراتر است.
انی نتایج بررسی ناـا  گفتمـ   ، گفتگو و مذااره رخ دهد.انانشگررد و بین تعاملی ترار گی

شـی در رونـد   وِهای ناا  گفتمـانی شَ  ، تاای از ون است اه ویژگیهزارویک شبشی وِشَ
از بازسـازی یـا اتیـای     ،؛ زیرا در این ناا است شدهدیده  پردازی شهرزاد در شهریار روایت

 گر اصلی در شوِشهریار به عنوان شَ ،شود. در اینجا رفته صحبت می ۀ ازدستتضور و رابط
یابد و  دست می یپردازی با امک زبان و اال  روایت به یک بیداری درون سیر روند روایت

هشتم و شب صدوچهلاند تا زاهد و پرهیزاار شود اه در  داند و تالش می می خود را ناد 
شگر وِاو به عنوان یک شَ «پشت مرغابی و سن »و تکایت  «شبان و فرشته»بعد از تکایت 

داند اه ایـن امـر خطیـر بـا دخالـت و       گذارد و می یم  جدید زندگی اتیااننده پا در عرصۀ
. شهریار اانون با زبـان روایـی ارتبـاط خـود را بـا      است شدهپذیر  تضور زبان روایی امکان

به تضور خود در هستی وگاه است و سعی دارد اتساسات  ارده و اامالً دنیای بیرون وغاز
ی ون فاصله ها هخود و نشان ۀذشتشگر نشان دهد. او از دنیای گوِدرون خود را به عنوان شَ

اسـت. شـهریار بـه     خود ساختهاز دنیای انونی در درون  یاست و تاال معنای جدید گرفته
ـ     نیوش در روند داستان عنوان یک روایت رو اسـت.   هسرایی، تاال بـا وضـعیت متفـاوتی روب

دن بـه  و در انتاار رسی است شدهبا تضور شهرزاد و زبان روایت برطرف  او نقصان عاطفی
ـ  های انسانی با شهرزاد همراه می اما  و اسب ارزش بـه یـک    ش متبلـور در او وِشود. شَ

ش منجر به تولید ااراردهای شـناختی،  وِاین شَ و استمرار است شدهتضور عاشقانه تبدیل 
 بینـیم اـه   . در چنین شرایطی میاست شدهانشی بین او و شهرزاد  ادراای بیشتر و ـ تسی
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یداری و پویایی است. پا ن از اهنگی و فرسودگی نجات یافتهوایت و گفتماشهریار با ابزار ر
 ۀدهنـد  اه این نشـان  یابد ادامه می هزارویک شبشهریار تا پایان  ۀیافتتالت درونی تغییر

بـر اسـاس ناـا      هزارویـک شـب  پردازی    . در تحلیل روند روایتش توی درون اوستوِشَ
شـی  نیز بـا ناـا  بُوِ   هزارویک شبسرایی  د داستاناه رون است شدهشی، دیده گفتمانی بُوِ

 ، شهرزاد تمـا  تـالش خـود را بـرای یـک     شب  ویکهزارپردازی  مطابقت دارد. در روایت
بـودگی(، ابزارهـای خاصـی هسـتند اـه       )جهان اما ابزارهای بودن گیرد، اار می هب «بودن»

اند. او با ابزار زبـانی   میوفرینی  معجزه ،زبان روایت و اال  این ابزارهای امک شهرزاد با
ء و ، بودن جدیدی است و او را به استعال«بودن»زند. این  یید میهر تأخود نیز مُ «بودن»به 

انـیم. مخاطـب    پنجه نر  میو ودنی اه هر روز ما نیز با ون دستب رساند؛ معنای جدید می
ترار گرفتن در مسیر با  ،خود و رف، خالء عاطفی ها، یعنی شهریار نیز برای بودنِ این روایت

شـود. بـرای    اند و وارد دازایـن جدیـدی مـی    پردازی، دازاین تبلی خود را سلب می روایت
تا بتواند از ون  جدید، او ابتدا باید دازاین تبلی و معیوب خود را نفی نماید،رسیدن به دازاین 

تمـان روایـی   یافتـه برسـد. ایـن گف   اند و وارد دازاین جدید و بهبود زده عبور دازاین بحران
شـود. سـلب دازایـن تبلـی      دیده مـی  هزارویک شبپردازی  شی است اه در سیر روایتبُوِ

است اه ورود او را  ، مدت طوالنی زمان برده ازاین مخرب و ویرانگر در او بودهاه د شهریار
معنایی جدیـدی   ۀششم در دازاین جدید شاهد هستیم و تاال در چالو بعد از شب صدوچهل

اشنده نیسـت و او را از   و معنایی اه دیگر زجروور ۀچال .است ها افتاده پردازی تبا این روای
ون را است. دازاینی اه او  الت و دادگری را به او برگرداندهاند و عد ارامت انسانی دور نمی

های دازاینی چنـدی را در   شی، جهشبُوِ ۀبه عنوان یک سوژ ،اند در تا  تاضر تجربه می
ای  یافتهۀ معنایی بهبودو تاال او را در دازاین جدید و چال است اردهه اش تجرب طو  زندگی

خود خواهد داشت. از دیدگاه های تبلی را با  دازاین . البته او تا وخر عمرش ردّاست داده ترار
اه  است. همین امر یستپذیر ن های تبلی امکان معناشناسی، رهایی اامل از دازاینـ  نشانه

است. تغییرات تاصـل از جهـش    ی دیگری از زندگی و هستی ترار دادهاو را در مقابل معنا
ی از سـختی ردّ  تدر عمیـق اسـت اـه بـه     شی، گاهی اوتات وندازاینی در ناا  گفتمان بُوِ

ارد اه او با جهـش عاـیم دازاینـی     شهریار بتوان اترار بارۀشود. شاید در گذشته دیده می
ردمان اه این تغییرات را م طوری ق است، به، بسیار عمیاست و تغییرات تاصل همراه بوده

اه در وخر داستان، او به فقرا و مسااین رسـیدگی   ونگاه اند؛ ون سرزمین نیز مشاهده ارده
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